
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В.Н. КАРАЗІНА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

м. Харків № 0104-09/72 
 

 28 вересня 2021 р. 
 

 

 

Про внесення змін 

до розпорядження ректора 

від 20.03.2020 № 0102-09/028 

 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», з метою оптимізації заходів щодо запобігання поширенню 

на гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- 

CoV-2 та оперативного реагування адміністрацією та структурними підрозділами 

університету на зміни епідемічної ситуації, 

 
ЗОБОВ`ЯЗУЮ: 

 

1. Внести до розпорядження від 20 березня 2020 року № 0102-09/028 «Щодо 

створення оперативного штабу на карантинний період» такі зміни: 

Викласти пункт 1 розпорядження в такій редакції: 

«1. Створити Оперативний штаб університету щодо запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- 

CoV-2 (далі- Оперативний штаб) як дорадчо-консультативний орган та 

затвердити його персональний склад: 

- Тетяна КАГАНОВСЬКА – ректор, голова Оперативного штабу; 

- Анатолій БАБІЧЕВ – проректор з науково-педагогічної роботи, заступник 

голови Оперативного штабу; 

- Василь БЛИНДЮК – проректор з економічних та соціальних питань, 

заступник голови Оперативного штабу; 

- Олександр ГОЛОВКО – проректор з науково-педагогічної роботи, заступник 

голови Оперативного штабу; 

- Віктор КАТРИЧ – проректор з наукової роботи, заступник 

голови Оперативного штабу; 

- Олексій НАВРОЦЬКИЙ – проректор з науково-педагогічної роботи, 

заступник голови Оперативного штабу; 







- Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ – проректор з науково-педагогічної роботи, 

заступник голови Оперативного штабу; 

- Володимир РОДЧЕНКО – проректор з науково-педагогічної роботи, 

заступник голови Оперативного штабу; 

- Володимир ДОБРЕЛЯ – начальник Управління безпеки і охорони, секретар 

Оперативного штабу; 

- Андрій ГУСЛЄВ – директор студмістечка; 

- Володимир ЄСЬКОВ – начальник відділу постачання; 

- Володимир РИШКОВ – головний бухгалтер; 

- Дарія ДЕМ’ЯНЕНКО – в.о. начальника юридичного відділу; 

- Людмила ІВАНЕНКО – начальник Управління якості освіти; 

- Максим ФОЛОМЄЄВ – директор Центру зв’язків з громадськістю; 

- Олена ГРОМИКО – начальник відділу кадрів Служби управління 

персоналом; 

- Тетяна БІЛЬОВСЬКА – заступник директора ННІ Міжнародної освіти; 

- Денис ОЛІЙНИК – головний інженер; 

- Анатолій ГОЛТВЯНСЬКИЙ - голова Первинної профспілкової організації 

(за згодою). 

1.1. До роботи Оперативного штабу можуть бути залучені також штатні 

працівники, студенти, аспіранти, докторанти університету (за їхньою згодою). 

1.2. Результатом роботи Оперативного штабу є розроблені ним пропозиції, 

висновки, рекомендації тощо (далі - пропозиції). Пропозиції Оперативного штабу 

можуть стати підставою для видання розпорядження (наказу) ректора 

університету». 

2. Начальника Управління безпеки і охорони Володимира ДОБРЕЛЮ 

забезпечити оперативне інформування Оперативного штабу щодо стану 

епідемічної ситуації в Україні, Харківській області, університеті, його структурних 

підрозділах та підготовку проєктів розпоряджень (наказів) ректора університету із 

відповідного напрямку. 

3. Директора Центру зв’язків із громадськістю Максима ФОЛОМЄЄВА 

забезпечити розміщення тексту розпорядження на офіційному веб-сайті 

університету. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 
Ректор Тетяна КАГАНОВСЬКА 

 

 

Проєкт вносить: 

 
проректор з науково-педагогічної 

ПОГОДЖЕНО: 

 
в.о. начальника юридичного відділу 



 

роботи 







Володимир РОДЧЕНКО 

 

Дарія ДЕМ’ЯНЕНКО 

 

начальник відділу кадрів Служби 

управління персоналом 

Олена ГРОМИКО 


